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Konipas citrónový (Motacilla citreola) v Krkono�ích

The Citrine Wagtail (Motacilla citreola) in the Krkono�e Mountains
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Konipas citrónový (Motacilla citreola) je druh, jeho� hnízdní areál se
rozkládá pøevá�nì na východ od centrálních evropských oblastí Ruska.
V oblasti arktické tundry a tajgy východnì od poloostrova Kola v severním
Rusku po centrální Sibiø a od evropské èásti Ruska po Mand�usko hnízdí
poddruh M. c. citreola (populace obývající západní a jihozápadní èásti
areálu, jejich� samci jsou celkovì ménì výraznì �lutí a èerný pásek v týlu
mají ménì zøetelný nebo mù�e i chybìt, byly døíve oznaèovány jako samo-
statný poddruh M. c. werae � viz ALSTRÖM et al. 2003). V ji�ních èástech
areálu od Íránu pøes Himaláje a� do Èíny se vyskytuje poddruh M. c. calca-
rata s celkovì tmav�ím høbetem u samcù. Tundrové populace hnízdí
v ba�inatém prostøedí s køovinným porostem, kde mají dostatek potravy
i vyvý�ených stanovi��. Ji�ní populace upøednostòují také vlhká stanovi�-
tì, pøípadnì prostøedí pøipomínající tundru (alpínská ra�elini�tì apod.;
CRAMP 1988, HAGEMEIJER & BLAIR 1997).

V poslední dobì byla zaznamenána tendence k roz�iøování druhového
areálu z centrálních oblastí Ruska smìrem na západ (HUDEC 1983, HAGE-
MEIJER & BLAIR 1997, MAUMARY & GYSEL 1998, ALSTRÖM et al.
2003). Bìhem osmdesátých a devadesátých let minulého století bylo po-
stupnì prokázáno hnízdìní konipasù citrónových v Bìlorusku, Ukrajinì,
Litvì, Loty�sku, Estonsku, Finsku, Polsku, Turecku a ojedinìlé hnízdní
pokusy byly zaznamenány ve Velké Británii, �védsku, v Nìmecku a na Slo-
vensku (DOBROTA & TOPERCER 1998, SNOW & PERRINS 1998). �íøení
druhu na západ potvrzují i rostoucí poèty pozorování z území na�eho státu.
Zatímco HUDEC (1983) uvádí do roku 1983 pouze dva spolehlivé doklady
o výskytu konipasa citrónového na území ÈSSR, od druhé poloviny devade-
sátých let 20. století byl tento druh na na�em území pozorován pravidelnì
i nìkolikrát do roka (CHYTIL 1997, DVORSKÁ & DVORSKÝ 1999, CHYTIL
& VAVØÍK 1999, VAVØÍK 2002). Kromì záznamu z roku 1977 od Karviné
(KONDÌLKA 1980), kdy byl v prùbìhu èervna a èervence pozorován samec
pøi krmení mláïat (pravdìpodobnì ve smí�eném páru se samicí konipasa
luèního Motacilla flava), jde v�ak výhradnì o ojedinìlá nebo krátkodobá
pozorování, bez dokladu o hnízdìní.

Od roku 1992 se zaèíná konipas citrónový objevovat ve vrcholových
partiích Krkono�. Pozorované exempláøe zde vyhledávaly vrcholová ra�eli-
ni�tì s charakterem alpínské tundry (Úpské ra�elini�tì, Èertova louka, Pan-
èavská a Labská louka; 50°44-47�N, 15°32-44�E; 1320-1450 m nad morem).
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Tyto ra�elinné louky s mno�stvím jezírek a vyvý�ených stanovi�� (porosty
borovice kleèe s pøímìsí zakrslých smrkù, jeøábu ptaèího a vrb) dobøe od-
povídají potravním a hnízdním nárokùm tohoto druhu a svým charakterem
jsou podobné pùvodním hnízdi�tím v oblastech Ruska.

První námi zaznamenaný výskyt konipasa citrónového v Krkono�ích je
z roku 1992 z vrcholového ra�elini�tì u pramenù Labe (FLOUSEK &
GRAMSZ 1999). Dne 17. èervna byl na Labské louce pozorován dospìlý
zpívající samec s výraznì �lutou hlavou, �edým høbetem a úzkým páskem
èerné barvy v týlu (BC; FK 29/2003). Pøi dal�í náv�tìvì lokality 28. èervna
ji� nebyl zasti�en.

Dal�í pozorování pochází z roku 2002, kdy se v oblasti ra�elinných pra-
meni�� Úpy a Bílého Labe dlouhodobì zdr�ovali dva samci. V dobì od 30.
kvìtna do 11. èervna byl na Èertovì louce opakovanì pozorován dospìlý
samec se sytì �lutou hlavou, hrudí a bøichem a s výrazným èerným pásem
v týlu (VP, BC, PK; FK 30/2003). Tento samec intenzivnì zpíval a obhajoval
teritorium uprostøed ra�elini�tì na èesko-polské hranici. Pták byl pomìrnì
málo plachý, umo�nil pozorovatelùm pøiblí�ení na 10 a� 15 m a pøi vypla�ení
se obloukem vracel do blízkosti pùvodního stanovi�tì.

Od 18. do 27. èervna 2002 se na Úpském ra�elini�ti zdr�oval dal�í samec,
který mìl ménì sytì �lutou barvu na hlavì, hrudi a bøi�e a pouze tmavì �edý
týl, z nìho� svìtle �edá barva zasahovala a� na temeno hlavy (pravdìpo-
dobnì typ �werae�) (VP, BC, JF, PK, ME�; FK 31/2003). Tento jedinec se
pohyboval po stálém �teritoriu� zhruba ve støední a ji�ní èásti ra�elini�tì
a ozýval se støídavì kontaktním a varovným hlasem.

V roce 2003 se na stejném místì na Úpském ra�elini�ti zdr�oval od 8. do
13. èervna velice podobný jedinec � opìt ménì sytì �lutý samec s tmavì
�edým týlem (VP, BC; FK 31/2003). Chování odpovídalo obhajobì teritoria
� zpìv a vysedávání na vyvý�ených stanovi�tích, neochota opustit stano-
vi�tì pøi vypla�ení pozorovatelem.

Vzhledem k tomu, �e se jednotliví samci konipasa citrónového objevují
v posledních letech na vrcholových ra�elini�tích v Krkono�ích pravidelnì,
setrvávají zde del�í dobu a chovají se jako na hnízdi�ti (obhajoba teritorií),
dá se zde v blízké budoucnosti pøi vhodných podmínkách (poèasí, výskyt
samice) pøedpokládat zahnízdìní. Doporuèujeme proto vìnovat tomuto
druhu zvý�enou pozornost.

Souhrn
Konipas citrónový (Motacilla citreola) je druh, u kterého je v posled-

ních 30ti letech pozorováno �íøení západním smìrem. Tato expanze je sledo-
vána i v Èeské republice. Do roku 1983 byl v ÈR spolehlivì zaznamenán
pouze dvakrát (jedno hnízdìní v roce 1977), nìkolik dal�ích záznamù existu-
je od devadesátých let 20. století. V pøíspìvku je popsáno nìkolik pozoro-
vání samcù konipasa citrónového z Krkono� (východní Èechy; 50°44-47�N,
15°32-44�E;1320 � 1450 m n. m.). Ptáci byli pozorováni ve vrcholových
partiích na ra�elini�tích. První pozorování samce pochází ze 17.6.1992
z Panèavské louky. V roce 2002 byli zaznamenáni 2 samci (30.5. � 11.6.
Èertova louka a 18. � 27.7. jiný samec na Úpském ra�elini�ti). V roce 2003
byl pozorován samec 8. � 13.6. opìt na Úpském ra�elini�ti.
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Summary
The Citrine Wagtail (Motacilla citreola) is a species that has been recently expan-

ding from Russia westwards (this trend started about 30 years ago). Its expansion is
obvious also in the Czech Republic. Although there are only two reliable records from
the Czechoslovakia till 1983 (one breeding record in 1977), several observations have
been recorded since the 1990�s. Several observations of the Citrine Wagtail males in
the Krkono�e Mountains (eastern Bohemia; 50°44-47�N, 15°32-44�E; 1320-1450 m
asl) are described. The birds were observed in tundra-like alpine peatbogs in the upper
part of the mountains. The first record is from 1992 (17 June: one male on the
Panèavská louka), in 2002 two males (30 May to 11 June: a male on the Èertova
louka, 18-27 June: another male on the Úpské ra�elini�tì) and in 2003 one male (8-13
June: Úpské ra�elini�tì) were observed.
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